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Introducere 
 
Sărăcia reprezintă de mult timp o preocupare principală a comunităţii internaţionale şi 

nivelul de ocupare ridicat se consideră esenţial pentru eradicarea sărăciei, deoarece ocuparea 
a cât mai multor persoane este calea cea mai potrivită pentru asigurarea sustenabilităţii 
sociale şi financiare. Ocuparea forţei de muncă se consideră în mod general ca fiind calea de 
ieşire din sărăcie (ILO, 2004:160; ILO, 2008:39) 

Venitul scăzut este strâns legat de statutul ocupaţional al individului sau ai membrilor 
gospodăriilor din care fac parte. Şomerii, cei cu nivel de educaţie scăzut, cei cu probleme de 
sănătate grave, locuitorii din mediul rural, sau familiile monoparentale au în general venituri 
mai scăzute şi se află mai probabil într-o siutaţie materială şi financiară vulnerabilă. 
(Eurofound, 2009:13) 

După 1990, ratele de activitate scăzute şi şomajul îndelungat au devenit 
caracteristicile principale în Europa Centrală şi de Est. Între 1990 şi 2000 mai mult de 8 
milioane de locuri de muncă s-au pierdut şi un număr mare de persoane, în mod special 
femei, au ieşit de pe piaţa forţei de muncă. (Vidovic, 2002:40-44) 

Creşterea economică singură nu poate rezolva problema sărăciei. Potrivit raportului 
“Global Employment Trends 2008” (ILO, 2008:10), creşterea economică dinainte de 2008 a 
avut un impact destul de redus asupra creării locurilor de muncă şi nu a redus nivelul de 
sărăcie în rândul muncitorilor în regiunile sărace ale lumii. Pentru a îmbunătăţi situaţia 
şomajulului şi a sărăciei în rândul muncitorilor, este important ca perioadele de creştere 
economică să fie mai bine utilizate pentru a genera mai multe locuri de muncă decente şi 
productive. 

Importanţa obiectivului de ocupare a forţei de muncă a fost recunoscută de 
organizaţiile internaţionale cheie de mai mult timp. Între scopurile Fondului Monetar 
Internaţional, înfiinţat în anul 1944, se regăseşte şi “facilitarea expansiunii şi creşterii 
echilibrate a comerţului internaţional, contribuind astfel la promovarea şi menţinerea la un 
nivel înalt a ocupării forţei de muncă şi a venitului real”. (IMF, 1944) 

Promovarea standardelor mai înalte de viaţă, a ocupării depline şi a condiţiilor pentru 
progres şi dezvoltare economică şi socială apar formulate ca scopuri în articolul 55 al Chartei 
Naţiunilor Unite (UN, 1945). 

În 1994, acordul de înfiinţare al World Trade Organization (WTO, 1994) recunoaşte 
că relaţiile din domeniul comerţului şi economiei ar trebui să aibă în vedere creşterea 
standardelor de viaţă, a ocupării, a volumului veniturilor reale şi a cererii efective. 

Comunitatea internaţională şi-a reînnoit angajamentul pentru ocuparea deplină în 
1995 la Summitul Mondial pentru Dezvoltare Socială, unde s-au stabilit ca şi priorităţi de 
bază pentru politicile economice şi sociale promovarea obiectivului de ocupare deplină, 
precum şi facilitarea asigurării unor condiţii de viaţă sigure şi sustenabile prin muncă 
productivă aleasă în mod liber, pentru toate persoanele, indiferent de gen. (UN, 1995) 

În septembrie 2000, statele membre ONU au adoptat unanim Declaraţia Mileniului 
(UN, 2000). Recunoscând importanţa muncii decente şi productive pentru reducerea sărăciei 
şi a foametei, în 2006 s-a introdus un nou obiectiv: ocupare deplină şi productivă şi muncă 
decentă pentru toţi, inclusiv pentru femei şi tineri. (ILO, 2009:12) 

Deoarece industria şi serviciile sunt concentrate în oraşe, şi agricultura modernă 
foloseşte mai puţină forţă de muncă, populaţia rurală are mai puţine oportunităţi de ocupare 
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în afara agriculturii de subzistenţă, şi trebuie să facă eforturi mai mari pentru a accesa 
locurile de muncă disponibile, decât populaţia urbană. 

 Conform raportului ‘World Employment Report 2004/2005’ (ILO, 2004:136), 
sărăcia este în mare măsură rurală şi ocuparea rurală este preponderent agricolă; aceste 
motive au condus la migrarea tinerilor din rural către urban, ceea ce pe termen lung poate 
avea două consecinţe negative: depopularea ruralului şi supraaglomerarea oraşelor. 
Depopularea ruralului nu este de dorit, pentru că localităţile cu număr mic de locuitori nu 
sunt sustenabile şi peisajul rural neîngrijit arată deprimant. Supraaglomerarea oraşelor poate 
avea costuri sociale neprevizibile şi afectează mediul înconjurător, ceea ce nu este sustenabil 
pe termen lung. Soluţia pare a fi menţinerea populaţiei rurale la un nivel sustenabil, 
asigurându-se că, calitatea vieţii locuitorilor din mediul rural este la fel de bună ca a celor din 
mediul urban. 

Conform Strategiei Lisabona, elaborată în 2000 şi revizuită în 2005, rata de ocupare 
în EU trebuia să atingă 70% până în anul 2010. În anul 2008, rata totală de ocupare în UE27  
a fost de 65,9%, dar în România a ajuns abia la 59,9%, cu 11.0% sub ţinta fixată în Strategia 
Lisabona. (EC 2009e:19) Criza globală economică şi financiară a lovit puternic ţările UE la 
sfârşitul anului 2008, şi a avut un impact negativ asupra performanţei pieţei forţei de muncă, 
astfel încât obiectivele fixate pentru 2010 nu au mai putut fi atinse. 

România a devenit ţară membră a UE în data de 1 ianuarie 2007, dar procesul 
integrării europene nu s-a finalizat încă. Titlul tezei de doctorat este “Ocuparea forţei de 
muncă în mediul rural în contextual integrării europene”, deoarece analizează 
problemele specifice ale ocupării rurale şi factorii principali (pozitivi sau negativi) de 
influenţă a acesteia, cu accent special asupra perioadei de pre- şi post-aderarea la UE. De 
asemenea, sunt prezentate câteva ipoteze referitoare la evoluţia posibilă a ocupării rurale 
până în anul 2013, ultimul an din perioada actuală de programare a UE. 

În contextul tezei de doctorat, spaţiul rural este definit prin definiţia oficială folosită 
în România şi ocuparea forţei de muncă rurale se referă la situaţia ocupaţională a locuitorilor 
din mediul rural. Astfel, naveta în urban, respectiv migraţia externă sezonieră sunt 
considerate modalităţi de ocupare rurală. 

În ultimii 20 de ani în România s-a demonstrat că există o legătură strânsă între 
creşterea economică şi nivelul ocupării. În perioadele de declin economic nivelul ocupării a 
scăzut, iar în perioadele de creştere economică nivelul ocupării a crescut. Putem observa 
totodată, că ocuparea în mediul rural nu a evoluat la fel ca ocuparea în mediul urban. 

Problema principală este că ocuparea rurală din România este într-o foarte mare 
măsură agricolă. După 1990, când performanţele economice şi oportunităţile de angajare 
pentru populaţia rurală au scăzut agricultura a devenit un “tampon ocupaţional”. (Chiţea, 
2007:147; Dumitru et al., 2004:18-19; Râmniceanu, 2004:37; Toderoiu, 2006:125; Vincze, 
2005:34) Muncitorii disponibilizaţi după închiderea sau restructurarea marilor întreprinderi 
industriale s-au văzut obligaţi să căute oportunităţi de muncă în mediul rural, sau să treacă de 
la activităţi industriale salarizate la practicarea agriculturii de subzistenţă. (Dumitru et al., 
2004:18-19; Istudor, 2006:265) 

Pavelescu (2007:34-39) a considerat că perioada 1996-1999 a fost o perioadă de 
“reagrarizare”. Ponderea ocupării în sectorul agricol în mediul rural a ajuns în 2000 la 74,5%, 
majoritatea fiind lucrători pe cont propriu sau lucrători familiali neremuneraţi. (Kerekes, 
2008b) Chiar dacă ponderea agriculturii a scăzut, ajungând în 2008 la 60,2% în mediul rural 
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(şi 28,8% în medie pe ţară, această pondere este încă foarte mare în comparaţie cu 8,6%, 
contribuţia agriculturii la totalul VAB. (INS, 2009a:46) 

Scopul tezei de doctorat este de a aduce o contribuţie la clarificarea teoretică şi 
metodologică a problematicii ocupării forţei de muncă din mediul rural. Analiza detaliată a 
ocupării forţei de muncă rurale în judeţul Cluj ajută la identificarea unor alternative pentru 
diversificarea ocupării în mediul rural, precum şi la formularea de propuneri pentru 
îmbunătăţirea situaţiei actuale. 

Obiectivele tezei de doctorat sunt următoarele: 
1. Prezentarea evoluţiei ocupării forţei de muncă rurale în ultimii 20 de ani, a situaţiei 

actuale precum şi a perspectivelor pentru viitor. 
2. Identificarea factorilor care influenţează ocuparea non-agricolă. 
3. Identificarea barierelor diversificării ocupării forţei de muncă în mediul rural. 
4. Identificarea surselor de diversificare a ocupării forţei de muncă în mediul rural. 
5. Propunerea unor măsuri pentru a crea condiţii favorabile diversificării ocupării 

forţei de muncă în mediul rural. 
Au fost formulate următoarele întrebări ale cercetării: 
1. Care sunt problemele specifice ale ocupării forţei de muncă rurale (în opoziţie cu 

ocuparea forţei de muncă urbane) în România şi în judeţul Cluj? 
2. Care sunt factorii principali de influenţă ai ocupării rurale? 
3. Ce planuri de carieră au tinerii din mediul rural? 
4. Care vor fi principalele sectoare economice de ocupare rurală pe termen scurt şi 

mediu în România? 
5. Ce impact are aderarea la UE asupra ocupării forţei de muncă rurale din România 

şi din judeţul Cluj? 
La aceste întrebări s-a răspuns pe baza literaturii de specialitate existente, completată 

de analiza proprie (cantitativă şi calitativă) a datelor culese pe parcursul cercetării de 
doctorat. 

Teza de doctorat este structurată pe şapte capitole, fiecare capitol fiind divizat în 
subcapitole şi secţiuni. 
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Metodologia cercetării 
 
Problema complexă a ocupării forţei de muncă rurale nu poate fi studiată în întregime 

utilizând o singură metodă de cercetare. 
Analiza literaturii de specialitate, studierea a mai multor cărţi, articole apărute în 

reviste de specialitate, studii publicate pe paginile internet ale unor instituţii internaţionale şi 
naţionale, precum şi rapoarte ale unor proiecte de cercetare internaţionale, a făcut posibilă 
definirea cadrului conceptual şi teoretic al cercetării, precum şi prezentarea stadiului 
cercetării în domeniul ocupării forţei de muncă rurale.  

Pentru a identifica direcţiile de dezvoltare cuprinse în politicile europene şi naţionale, 
s-au colectat şi s-au analizat documentele programatice pentru perioada 2000-2013, cu 
impact major asupra ocupării forţei de muncă rurale. 

Teza cuprinde analiza secundară ale unor date statistice publicate de INS, ANOFM, 
DJS Cluj, AJOFM Cluj, Registrul Comerţului, Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, 
Ministerul Muncii, Ministerul Finanţelor, Consiliul Judeţean Cluj şi primării. Au fost folosite 
ca surse de informaţii şi diferite strategii de dezvoltare naţionale, regionale, judeţene şi 
locale. 

Concluziile acestei teze de doctorat se bazează pe multiple cercetări empirice 
realizate în judeţul Cluj pe parcursul unei perioade de cinci ani, cercetări prin care s-au 
folosit mai multe metode dintre cele identificate în literatura de specialitate, prezentate în 
Tabelul 1.4. 

 
Tabel 1.4 Metode de cercetare folosite în cadrul cercetării de doctorat 

 

Perioada Metoda de 
cercetare Grupul ţintă Subiectul cercetat 

iulie - august 
2005 şi ianuarie -
februarie 2009 

Interviu structurat Fermieri şi experţi Impactul integrării în UE 
asupra agriculturii şi ocupării 
forţei de muncă din mediul 
rural 

februarie - iunie 
2007 

Chestionar Elevi din clasele a 8-a din 
mediul rural 

Orientarea şcolară şi 
profesională a tinerilor din 
mediul rural 

februarie - iunie 
2007 

Chestionar Adulţi din mediul rural Principalele sectoare de 
ocupare şi factorii care 
influenţează ocuparea forţei de 
muncă în mediul rural 

februarie - august 
2009 

Studiu de caz (date 
de la Primărie, 
interviuri, 
observare directă) 

comuna Mociu, judeţul Cluj Principalele sectoare de 
ocupare, factorii care 
influenţează ocuparea forţei de 
muncă şi posibilităţi de creare 
de noi locuri de muncă în 
comuna Mociu, judeţul Cluj 

martie 2009 Chestionar Participanţii conferinţei 
RuralJobs 

aprilie 2009 Chestionar Lideri de opinie din Cătina 
şi Mociu   

mai - iunie 2009 Focus group Mediul academic, 
cercetători, experţi 

2005-2009 Interviuri, 
observare directă Diverse comune din judeţ 

Oportunităţile şi obstacolele în 
calea creării de noi locuri de 
muncă în mediul rural în 
judeţul Cluj 
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Datele primare şi secundare culese au fost analizate cu ajutorul unor metode 
cantitative şi calitative, prezentare în Tabelul 1.5. 

 
Tabel 1.5 Metode de analiza datelor folosite în cadrul cercetării de doctorat 

 
Caracterizarea situaţiei existente a forţei de muncă 
Ilustrarea evoluţiei indicatorilor pieţei muncii  
Comparaţii între diferite nivele teritoriale (naţional, regional, judeţean, local) 
Prognoză demografică 
Testarea prin metode statistice (crosstabulation) a relaţiei de interdependenţe dintre 
diferite variabile 

Date cantitative 

Elaborarea unor modele econometrice pentru factorii care influenţează orientarea şcolară 
a elevilor, respectiv factorii care influenţează situaţia ocupaţională a populaţiei adulte din 
comuna Mociu 
Formularea de ipoteze Date calitative Completarea imaginii oferite de datele cantitative 

 
Procesul de culegere a datelor, precum şi instrumentele folosite (chestionare, ghiduri 

de interviuri şi focus grupuri), precum şi metodele de analiza datelor sunt prezentate în 
detaliu împreună cu rezultatele cercetărilor empirice. 
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Sinteza capitolelor principale ale tezei 
 
 

1. Teorii şi metode în studiul ocupării forţei de muncă rurale 
 
2. Caracterizarea ruralului românesc în literatura de specialitate 
 
3. Sinteza politicilor de ocupare în Uniunea Europeană şi România 
 
4. Evoluţia pieţei forţei de muncă în România, Regiunea Nord-Vest şi judeţul Cluj în 

perioada tranziţiei 
 
5. Ocuparea forţei de muncă rurale în judeţul Cluj înainte şi după aderarea la UE 
 
6. Viitorul forţei de muncă rurale: orientarea profesională a tineretului rural 
 
7. Ocuparea forţei de muncă într-o comună “aproape îndepărtată”. Studiu de caz: 

comuna Mociu 
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Capitolul 1. Teorii şi metode în studiul ocupării forţei de muncă 
rurale 

 
 

Teza de doctorat analizează problemele specifice ale ocupării rurale şi factorii 
principali (pozitivi sau negativi) de influenţă a acesteia, cu accent special asupra perioadei de 
pre- şi post-aderarea la UE. De asemenea, sunt prezentate câteva ipoteze referitoare la 
evoluţia ocupării rurale în viitor. 

Cadrul conceptual şi teoretic este formulat în capitolul 1, aici sunt definite pe baza 
literaturii de specialitate, principalele concepte folosite în teză, “ocuparea forţei de muncă” 
şi “ruralul” şi sunt prezentate aspectele specifice ale ocupării rurale. 

Conceptele principale ale pieţei forţei de muncă sunt prezentate în subcapitolul 1.1. 
Piaţa forţei de muncă este spaţiul unde cererea de muncă se întâlneşte cu oferta forţei de 
muncă, iar populaţia ocupată este intersecţia dintre cerere şi ofertă. Oferta forţei de muncă 
are mai multe dimensiuni: mărimea şi structura demografică a populaţiei, rata de activitate, 
numărul de ore lucrate pe săptămână sau pe an, calitatea forţei de muncă (abilităţi şi 
deprinderi), atitudinea faţă de muncă şi faţă de risc, precum şi locaţia. Literatura de 
specialitate identifică mulţi factori care influenţează decizia unui individ de a oferi forţă de 
muncă, cum ar fi veniturile salariale şi nesalariale, preferinţa pentru muncă sau timp liber, 
condiţiile de muncă, politicile de ocupare, sistemul de taxe şi beneficii sociale etc. Cererea de 
forţă de muncă este determinată de cererea pentru produs, productivitatea muncii, preţul 
factorilor de producţie, costul forţei de muncă etc. 

Subcapitolul 1.2 prezintă varietatea de definiţii ale ruralului, folosite în diverse ţări şi 
de către diferite organisme internaţionale. Această diversitate îngreunează, sau chiar face 
imposibilă comparaţiile între ţări şi regiuni, motiv pentru care s-au făcut mai multe încercări 
pentru a găsi o definiţie unanim acceptată. Singura definiţie recunoscută pe plan internaţional 
este definiţia dată de OECD, care defineşte prima dată localităţile rurale (acele localităţi care 
au densitatea populaţiei sub 150 locuitori/km2), după care clasifică regiunile (NUTS3 sau 
NUTS 2), în trei grupe: ‘Regiuni Predominant Rurale (PR)’ dacă peste 50% din populaţie 
locuieşte în localităţi definite ca rural, ‘Regiuni Intermediare (IR)’ dacă între 15% şi 50% a 
populaţiei trăieşte în localităţi rurale şi ‘Regiuni Predominant Urbane (PU)’ dacă mai puţin 
de 15% din populaţia regiunii trăieşte în localităţi rurale.  

UE nu are o definiţie oficială a ruralului, dar în documentele oficiale şi rapoartele 
recente se foloseşte în mod consecvent definiţia dată de OCED. 

În contextul tezei de doctorat, pentru analiza situaţiei din România şi judeţul Cluj, se 
foloseşte definiţia oficială din România a ruralului. 

Subcapitolul 1.3 prezintă patru din cele peste 60 de tipologii ale ruralului descrise în 
literatura de specialitate. 

Sinteza literaturii din subcapitolul 1.4 enumeră problemele specifice ale ocupării 
rurale. Chiar dacă unii autori consideră că în zilele noastre nu mai sunt diferenţe esenţiale 
între mediul rural şi mediul urban, în cea mai mare parte a lumii (inclusiv în România), 
regiunile rurale se confruntă cu o serie de provocări comune, care duc la performanţe 
economice scăzute şi ocupare mai scăzută în sectorul ne-agricol. Literatura citată identifică o 
serie de probleme, care impun necesitatea de a trata separatocuparea forţei de muncă rurală 
de cea urbană. 
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Subcapitolul 1.5 prezintă principalele tipuri de activităţi economice care oferă locuri 
de muncă pentru populaţia rurală. Mai ales în ţările în curs de dezvoltare agricultura este 
principalul angajator în mediul rural şi chiar în regiunile unde ponderea populaţiei ocupate în 
agricultură este mai scăzută, agricultura continuă să influenţeze economia rurală prin 
legăturile cu industriile din amontele şi avalul agriculturii, prin asigurarea de bunuri publice 
şi semi-publice, prin aspectele legate de protecţia mediului înconjurător etc.  

Diversificarea economiei rurale înregistrează progrese în Europa, dar există puţine 
informaţii despre natura acestor activităţi. Naveta la oraş este o alternativă pentru ocuparea 
rurală, dar este mai puţin accesibilă locuitorilor din regiunile îndepărtate. 

Factorii care influenţează ocuparea forţei de muncă rurale, identificate în literatura de 
specialitate, sunt prezentate în subcapitolul 1.6. Principalii factori amintiţi sunt: 
infrastructura, mărimea, structura pe vârste şi gen, starea de sănătate şi nivelul educaţional 
ale populaţiei, precum şi proprietatea asupra pământului. 

Subcapitolul 1.7 prezintă în detaliu metodele de cercetare şi principalele rezultate ale 
unor studii publicate în domeniul ocupării forţei de muncă (au fost prelucrate în total 22 de 
studii), iar subcapitolul 1.8 prezintă o sinteză a metodelor de cercetare extrase parţial din 
subcapitolul 1.7, completat cu metode folosite de un număr de 96 de proiecte de cercetare 
naţionale sau europene (proiecte de cercetare identificate de echipa proiectului EU PC7 
‘RuralJobs’, din care face parte şi autoarea tezei de doctorat). 

Subcapitolul 1.9 prezintă metodele de cercetare folosite în cadrul cercetării de 
doctorat. 
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Capitolul 2. Caracterizarea ruralului românesc în literatura de 
specialitate 

 
Din sinteza prezentată în acest capitol reiese că în România se regăsesc multe dintre 

problemele specifice ale ocupării forţei de muncă în mediul rural, identificate în literatura 
internaţională şi descrise în capitolul 1. Majoritatea problemelor sunt mai grave în România, 
decât în celelalte state membre ale UE.  

  România are un potenţial agricol semnificativ şi contribuţia agriculturii la VAB este 
superioară mediei UE. România se diferenţiază de celelalte state din Europa Centrală şi de 
Est (unde agricultura a pierdut din importanţă după 1990) prin faptul că în România 
agricultura a devenit un “tampon ocupaţional”, care a absorbit o parte importantă din forţa de 
muncă disponibilizată din industrie în perioda de tranziţie. Majoritatea celor ocupaţi în 
agricultură sunt lucrători pe cont propriu sau lucrători familiali neremuneraţi. Retrocedarea 
terenurilor agricole a avut ca rezultat structura excesiv fragmentată a exploataţiilor agricole, 
ceea ce este principalul obstacol în dezvoltarea unei agriculturi viabile şi competitive în 
România. 

Spaţiul rural românesc se caracterizează prin condiţii de viaţă nesatisfăcătoare, 
cauzată de subdezvoltarea infrastructurii fizice (drumuri, apă, canalizare) şi sociale (servicii 
de sănătate, educaţionale şi culturale).  

Principalele tendinţe demografice în ruralul românesc sunt scăderea şi îmbătrânirea 
populaţiei, combinate cu o feminizare selectivă (în grupele de vârstă peste 40 de ani). 
Fenomenul migratoriu (din rural spre urban sau în străinătate) este mai intens la populaţia sub 
35 de ani, motivele principale fiind nivelul scăzut al veniturilor, numărul scăzut al locurilor 
de muncă pe plan local, precum şi condiţiile de viaţă nesatisfăcătoare. 

Nivelul educaţional scăzut al populaţiei rurale a fost evidenţiat în numeroase studii ca 
fiind o problemă importantă şi demonstrată de repetate ori prin date statistice. 

Economia rurală din România este slab diversificată, depinde într-o prea mare măsură 
de agricultura dominată de ferme de semi-subzistenţă, care produc în principal pentru 
consum propriu şi doar marginal pentru piaţă. 

Dezvoltarea turismului rural este limitată de infrastructura precară, de condiţiile 
nesatisfăcătoare de cazare, de nivelul educaţional scăzut şi cunoştinţele slabe de limbi străine 
în rândul populaţiei rurale, precum şi de problemele legate de siguranţă. 

Rata de activitate feminină este mai scăzută în mediul rural decât în mediul urban. 
Femeile angajate în mediul rural lucrează mai ales în administraţia publică, sănătate, asistenţă 
socială, educaţie şi comerţ, unde salariile sunt mai scăzute, dar locurile de muncă sunt mai 
sigure. 

Veniturile rurale sunt scăzute faţă de veniturile din mediul urban şi diferenţa dintre 
venituri continuă să crească. Probabilitatea pentru locuitorii din mediul rural să fie săraci este 
dublă faţă de cei din mediul urban, iar incidenţa sărăciei este semnificativ mai înaltă în 
mediul rural. Principala sursă de venit a gospodăriilor rurale este agricultura, iar majoritatea 
veniturilor agricole provine de fapt din autoconsum, răspândit în rândul celor care practică 
agricultura ca o activitate secundară. 
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Capitolul 3. Sinteza politicilor de ocupare în Uniunea Europeană 
şi România 

 
Analiza politicilor de ocupare din acest capitol ne arată că ocuparea forţei de muncă 

este în atenţia politicilor europene începând cu Consiliul European de la Amsterdam din 
1997, care a solicitat ţărilor member UE să dezvolte o strategie de ocupare coordonată la 
nivelul UE. 

 Consiliul European de la Lisabona a elaborat în martie 2000 o strategie pe zece ani 
(cunoscută sub denumirea de ‘Strategia Lisabona’), care a fixat scopuri concrete în domeniul 
ocupării forţei de muncă: creşterea ratei de ocupare în UE la 70%, creşterea ratei de ocupare 
a femeilor la cel puţin 60% şi a persoanelor între 55-64 ani la cel puţin 55% până în anul 
2010. În februarie 2005, prin comunicarea ‘Working together for growth and jobs: A new 
start for the Lisbon strategy’ s-a lansat un parteneriat care a focalizat eforturile pe două 
direcţii principale: creştere economică mai puternică pe termen lung şi creare de locuri de 
muncă mai multe şi mai bune. 

Deoarece România a început negocierile de aderare efective cu UE în anul 2000, în 
capitolul 3 sunt examinate documente programatice care au impact direct asupra pieţei forţei 
de muncă rurale, elaborate pentru perioada 2000-2013. Au fost analizate în total 22 de 
documente (programe de guvernare, strategii de dezvoltare, planuri de acţiune), dintre care 
17 de interes naţional şi cinci de interes regional (Regiunea Nord-Vest). 

 
Tabel 3.3 Strategii şi programe la nivel european, naţional şi regional pentru perioada 2000-2013 

 
EU România Regiunea Nord-Vest 

8. Strategia de 
Dezvoltare 
Durabilă 

 
9. Strategia 

Europeană de 
Ocupare 

 
10. Council Regulation 

(EC) No 
1083/2006 – 
Fonduri Structurale 

 
11. Council Regulation 

(EC) No 
1698/2005 – 
Dezvoltare Rurală 

1. Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă 
1999-2020 

2. Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a 
României 2013-2020-2030  

3. Evaluarea Comună a Priorităţilor de Ocupare în 
România 

4. Planul Naţional de Acţiune pentru Ocupare 
2002-2003 

5. Planul Naţional de Acţiune pentru Ocupare 
2004-2005 

6. Planul Naţional de Acţiune pentru Ocupare 2006 
7. Strategia Naţională de Ocupare 2004-2010 
8. Programul Naţional de Reformă 2007-2010 
9. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013  
10. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-

2013 
11. Planul Naţional de Dezvoltare 2004-2006 
12. Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 
13. Planul Naţional de Dezvoltare pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală 2000-2006 
14. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-

2013 
15. Programul Guvernamental 2001-2004 
16. Programul Guvernamental 2005-2008 
17. Programul Guvernamental 2009-2012 

1. Planul de Dezvoltare 
Regională Regiunea 
Nord-Vest 2000-2002 

2. Planul de Dezvoltare 
Regională Regiunea 
Nord-Vest 2004-2006 

3. Cadrul Strategic de 
Dezvoltare Regiunea 
Nord-Vest 2007-2013 

4. Documentul de 
Programare 
Regională Mediu 
Regiunea Nord-Vest 
2007-2013·Planul 
Regional de Acţiune 
pentru Ocupare 
Regiunea Nord-Vest 
2006-2008 

5. Documentul de 
Programare 
Regională 
Dezvoltarea 
Resurselor Umane 
Regiunea Nord-Vest 
2007-2013  

Sursă: cercetare proprie 
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Concluzia principală a analizei din acest capitol este că programele şi strategiile de 
ocupare, respectiv dezvoltare rurală, elaborate pentru nivel naţional sau regional pentru 
perioada 2000-2013 se bazează pe şi sunt puternic influenţate de către politicile europene din 
domeniu. România a urmărit în mod consecvent îndrumările şi liniile directoare elaborate de 
UE pentru a dezvolta un cadru legislativ şi instituţional compatibil cu UE şi pentru a se alinia 
la obiectivele de la Lisabona şi Gothenburg. Toate documentele analizate au la bază politici 
europene, pe care le folosesc ca un cadru general pentru definirea obiectivelor naţionale şi 
regionale. Finanţarea pentru implementarea măsurilor elaborate se aşteaptă în mare măsură 
de la UE. 

Documentele programatice studiate conştientizează diferenţele existente între mediul 
urban şi rural în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii, accesul la educaţie şi învăţarea 
continuă, precum şi disponibilitatea şi diversitatea oportunităţilor de muncă. Sunt prevăzute o 
serie de măsuri pentru a diminua discrepanţele de dezvoltare, având în vedere totodată şi 
principiile dezvoltării durabile. 

În documentele programatice se regăsesc următoarele obiective relevante pentru 
ocuparea forţei de muncă rurale: 

– păstrarea capitalului natural şi al moştenirii culturale; 
– menţinerea populaţiei tinere în mediul rural; 
– dezvoltarea infrastructurii rurale; 
– diversificarea economiei rurale; 
– creşterea nivelului de trai, al nivelului educaţional şi a calificării profesionale 

a populaţiei rurale; 
– descreşterea ponderii ocupării agricole; 
– creşterea angajabilităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă rurale; 
– promovarea antreprenoriatului rural; 
– eliminarea excluderii sociale şi a discriminării. 
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Capitolul 4. Evoluţia pieţei forţei de muncă în România, 
Regiunea Nord-Vest şi judeţul Cluj în perioada tranziţiei 
 
Acest capitol prezintă evoluţia pieţei forţei de muncă în România, Regiunea Nord-

Vest şi judeţul Cluj. Analiza secundară a datelor statistice, completată cu rezultate publicate 
în literatura de specialitate, relevă principalele tendinţe pe piaţa forţei de muncă în perioada 
tranziţiei. 

Perioada 1990-2000 a fost marcată de o recesiune economică puternică, exceptând o 
scurtă perioadă de revenire între 1993/1994 şi 1996, iar din anul 2000, până la apariţia crizei 
financiare şi economice globale, creşterea economică din România a fost impresionantă. 

Evoluţia indicatorilor de ocupare reflectă faptul că perioadele de recesiune, respectiv 
de revenire şi creştere economică, precum şi schimbările în structura de proprietate a 
întreprinderilor şi a terenurilor agricole au influenţat evoluţia pieţei forţei de muncă din 
România.  

Volumul resurselor de muncă a crescut între 1990 şi 2008 şi între recensămintele din 
1992 şi 2002 a crescut nivelul de educaţie, ambele fiind evoluţii pozitive din perspectiva 
pieţei forţei de muncă. Totuşi, nivelul de educaţie al populaţiei din România este scăzut faţă 
de media UE şi nici perspectivele de viitor nu sunt optimiste, deoarece rata abandonului 
şcolar este înaltă şi rata de participare la învăţământul continuu este scăzută. 
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Figura 4.3 Evoluţia ratei de activitate a resurselor de muncă, 1990-2008 
 
Rata de activitate a resurselor de muncă a scăzut (rata de activitate feminină având 

valori sub medie cu aprox. 2%), deoarece numărul pensionarilor a crescut şi tinerii petrec mai 
mulţi ani în procesul educaţional. Rata de ocupare a descrescut din 1991 până în 2004, când a 
început să crească uşor. În perioada 2001-2007, datorită creşterii economice şi a migraţiei 
externe masive a forţei de muncă, cererea forţei de muncă a crescut şi, în unele domenii, a 
devenit mai mare decât oferta. 
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Figura 4.4 Evoluţia ratei şomajului înregistrat, 1991-2008 

 
Rata şomajului înregistrat a culminat în perioada 1992-2002 şi în 1999, iar după 1999 

a avut o tendinţă descrescătoare. (Figura 4.4) Apariţia crizei economice globale la sfârşitul 
anului 2008 a avut ca efect creşterea ratei şomajului înregistrat, tendinţă care se continuă şi în 
prezent. 
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Figura 4.9 Evoluţia structurii pe ramuri a populaţiei ocupate, 2002-2008 

 
Structura populaţiei ocupate pe sectoarele economiei a suferit o schimbare dramatică. 

Industria a pierdut teren după 1990, dar mai ales după 1997, când a început privatizarea 
marilor întreprinderi. Sectorul serviciilor a început să aibă un rol din ce în ce mai important şi 
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din 2004 a devenit sectorul care angajează cea mai mare pondere a populaţiei ocupate. 
Evoluţia ponderii populaţiei ocupate în agricultură în perioada 1990-2008 ilustrează faptul că 
agricultura a absorbit forţa de muncă disponibilizată în perioada de recensiune şi a eliberat 
forţă de muncă în perioada de creştere economică. (Figura 4.9). 

Diferenţele dintre ocuparea forţei de muncă din mediul urban şi rural sunt evidenţiate 
în subcapitolul 4.4, pe baza datelor din Ancheta Forţei de Muncă din Gospdării (AMIGO) 
din perioada 2002-2008 (datele înainte şi după 2002 nu sunt comparabile, deorece în 2002 s-
au modificat criteriile de înregistrare pentru categoriile de populaţie ocupată, activă şi 
inactivă).  

 
Tabel 4.2 Activitatea economică a populaţiei de peste 15 ani în 2002 şi 2008, pe medii 

 
Persoane active 

Total Ocupate Şomeri BIM 
Persoane
inactive 

Rata de 
activitate

Rata de 
ocupare 

Rata 
şomajului 

BIM 
Medii / 

Perioadă 
mii pers. mii pers. mii pers. % % % % 

România 
2002 5188 4607 581 4557 53,2 47,3 11,2 

urban 
2008 5471 5101 370 4753 53,5 49,9 6,8 
2002 4891 4627 264 3360 59,3 56,1 5,4 

rural 
2008 4473 4268 205 3547 55,8 53,2 4,6 

Regiunea Nord-Vest 
2002 628 562 66 540 53,7 48,1 10,5 

urban 
2008 658 630 28 576 53,3 51,1 4,2 
2002 632 602 30 461 57,9 55,1 4,7 

rural 
2008 514 497 17 543 48,7 47,1 3,3 

Sursăs: INS 2003, INS 2009b 
 
Piaţa forţei de muncă a evoluat în mod diferit în urban şi rural în contextul 

macroeconomic favorabil din perioada 2002-2008: rata de activitate şi de ocupare a crescut 
în mediul urban şi a scăzut în mediul rural. Nivelul educaţional în mediul rural este mai 
scăzut decât în mediul urban şi va rămâne scăzut în viitorul apropiat, deoarece o pondere 
importantă a populaţiei de 15-19 ani nu frecventează nici o formă de învăţământ. Un alt 
specific al ocupării rurale este distribuţia sectorială nefavorabilă a forţei de muncă: în anul 
2008 la nivel naţional 60,2% populaţiei ocupate din mediul rural a lucrat în agricultură 
(sectorul economic cu cel mai scăzut nivel de productivitate a muncii), în timp ce în mediul 
urban cea mai mare pondere a populaţiei ocupate a fost în sectorul serviciilor (57,5%). 

Subcapitolul 4.5 prezintă evoluţia pieţei forţei de muncă din judeţul Cluj în perioada 
1990-2008. Analiza a fost îngreunată de lipsa indicatorilor dezagregaţi pe medii, doar puţine 
date statistice relevante pentru piaţa forţei de muncă sunt disponibile separat pentru mediul 
urban şi mediul rural la nivel de judeţ. Evoluţia principalilor indicatori în judeţul Cluj a urmat 
tendinţele naţionale: în perioada 1990-2008 a scăzut rata de activitate a resurselor de muncă, 
rata şomajului înregistrat a atins cota maximă în anul 1999, după care a urmat o evoluţie 
descendentă până la sfârşitul anului 2008, ponderea sectorului agricol a crescut până în anul 
2000, după care a descrescut, ponderea populaţiei ocupate în industrie a scăzut, iar ponderea 
populaţiei ocupate în sectorul serviciilor a crescut substanţial. În anul 2008, 47,6% a 
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populaţiei ocupate din judeţul Cluj a lucrat în servicii, 22,1% în industrie, 21,6% în 
agricultură şi 8,7% în construcţii. (Figura 4.20) 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Agriculture, hunting and forestry Industry Construction Services
 

Sursă: TEMPO_FOM103A_12_2_2010 
 

Figura 4.20 Evoluţia structurii pe ramuri a populaţiei ocupate, în judeţul Cluj, 1992-2008 
 
Valoarea reală a salariilor nete a scăzut între 1991 şi 2000, şi a început să crească 

după 2000, când a început creşterea economică. Salariile medii cele mai mari sunt în sectorul 
de intermedieri financiare, urmat de sectorul administraţia publică şi apărare. 

Doar recensămintele oferă date despre activitatea economică şi ocuparea populaţiei 
rurale la nivel judeţean. Atât în 1992, cât şi în 2002, în judeţul Cluj ratele de activitate 
economică, respectiv de ocupare a populaţiei de vârstă de muncă (15-64 ani) în mediul rural 
au fost mai scăzute decât  în mediul urban, iar rata şomajului a fost mai înaltă în mediul rural 
decât în cel urban. Între 1992 şi 2002 rata de activitate rurală a scăzut cu 14,1%, ceea ce 
reflectă ponderea mare a lucrătorilor descurajaţi, care din şomaj s-au retras în inactivitate. 

Numărul persoanelor angajate din mediul rural al judeţului Cluj în anul 2000 a fost 
doar 37,7% din valoarea anului 1990, iar după o perioadă de creştere, în anul 2008 a atins 
74,1% din valoarea anului 1990. 

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia de 18-62 ani (un indicator calculat pe 
baza datelor la nivel de unitate administrativă – comună, oraş şi municipiu - oferite de 
AJOFM Cluj) în mediul rural este mai înaltă decât în mediul urban (un rezultat diferit de 
statisticile AMIGO la nivel regional şi naţional) şi arată sezonalitate: scade pe perioada verii 
şi creşte iarna. 

Naveta la locuri de muncă din urban a fost şi este o opţiune pentru locuitorii din 
localităţile rural din judeţul Cluj, chiar dacă după 1990 numărul navetiştilor a scăzut. 
Conform datelor din Recensământ, 85,3% a populaţiei ocupate a lucrat în localitatea de 
rezidenţă, 11,6% a făcut naveta într-o localitate din judeţ şi doar 1,3% a lucrat într-un alt 
judeţ în anul 2002. Persoanele domiciliate în mediul rural fac naveta într-o pondere mai 
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mare, decât cele din mediul urban şi bărbaţii fac naveta într-o pondere mai mare decât 
femeile. 

Criza economică a avut impact negativ asupra ocupării forţei de muncă atât în mediul 
urban, cât şi în mediul rural; de la sfârşitul anului 2008 şi până în prezent multe întreprinderi 
îşi reduc numărul de angajaţi. Conform previziunilor persoanele mai bine calificate au 
perspective mai bune de angajare şi cererea pentru muncitori necalificaţi va continua să 
scadă, astfel participarea la educaţia continuă devine vitală. 
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Capitolul 5. Ocuparea forţei de muncă rurale în judeţul Cluj 
înainte şi după aderarea la UE 

 
Capitolul 5 analizează principalele caracteristici a ocupării forţei de muncă rurale din 

judeţul Cluj, comparând perioadele de pre- şi post-aderare la UE. 
În subcapitolul 5.1. se prezintă evoluţia populaţiei rurale din judeţul Cluj, pe baza 

datelor de la recensămintele organizate în perioada 1948-2002. (Figura 5.1). 
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Figura 5.1 Evoluţia populaţiei judeţului Cluj, pe medii, 1948-2002 

 
 Caracteristicile socio-demografice ale populaţiei rurale sunt analizate folosind datele 

Recensământului din 2002 la nivel de comune. În mediul rural rata dependenţei de vârstă a 
fost de 58,8%, mult mai mare decât în mediul urban (33,3%), datorită mai ales ponderii mari 
a populaţiei de peste 64 de ani. 

 

 
 

Figura 5.5 Arborele genealogic al populaţiei rurale din judeţul Cluj, în 2002 şi 2013 
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Proiecţia demografică din subcapitolul 5.2 ne permite câteva estimări privind 
structura de vârstă a populaţiei rurale din judeţul Judeţul Cluj în 2013, ultimul an al actualei 
perioade de programare al UE, an care poate fi considerat ca bază pentru perioada 2014-
2020, următoarea perioadă de programare. Conform proiecţiei demografice, populaţia rurală 
a judeţului Cluj va scădea până în 2013 cu aproape 10%. 

 
Tabel 5.8 Raporturile de dependenţă în mediul rural din judeţul Cluj, în 2002 şi 2013 

 
Raportul de dependenţă 2002 2013* 

Rdc (0-14 ani) 26.17% 22.09% 
Rde (65 ani şi peste) 32.68% 33.16% 

Rd (general) 58.84% 55.25% 
Sursă: Recensământ 2002 şi * proiecţie demografică 

 
Tabel 5.9 Presiunea demografică asupra pieţei forţei de muncă în mediul rural din judeţul Cluj, în 2002 

şi 2013 
Indicator 2002 2013* 

Numărul persoanelor care intră pe piaţa forţei de muncă (18-25 ani) 23831 21424 
Numărul persoanelor care părăsesc piaţa forţei de muncă (60-65 ani) 20055 15318 

Presiunea demografică asupra pieţei forţei de muncă 1.2 1.4 
Sursă: Recensământ 2002 şi * proiecţie demografică 

 
Concluzia acestei analize este că în viitorul apropiat situaţia demografică în mediul 

rural al judeţului Cluj va fi satisfăcătoare, cu o pondere crescătoare a populaţiei în vârstă de 
muncă, dar perspectivele pe termen lung sunt mai pesimiste. Până în anul 2013 ne putem 
aştepta la creşterea presiunii asupra pieţei forţei de muncă din partea populaţiei rurale tinere, 
ceea ce subliniază importanţa creării de locuri de muncă în mediul rural. 

Subcapitolul 5.3 pezintă o clasificaare a comunelor din judeţul Cluj după nivelul lor 
de dezvoltare, folosind un indicator sintetic (numit Complex Development Coefficient – 
CDC), construit după o metodologie propusă de Sarudi şi Molnár (2004). 

 
CDCj =1/n * ∑(dij-dimin)/(dimax-dimin) (5.17) 

 
Tabel 5.10 Indicatori folosiţi pentru calcularea valorii CDC 

 
Indicator 

Densitatea populaţiei 
Rata de “independenţă” de vârstă (inversul ratei de dependenţă de vârstă) 
Suprafaţa locuibilă medie = suprafaţa locuibilă totală / populaţia totală 
Infrastructura = lungimea conductelor de apă, canalizare şi gaz natural 
Venit public pe locuitor = venit public / populaţia totală (în mii lei pe persoană) Se
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Ponderea angajaţilor = numărul angajaţilor / populaţia totală x 1000 
Rata medie a naşterilor = (populaţia de 0-4 ani / 5) / populaţia totală x 1000 
Rata creşterii naturale = (număr naşteri – număr decese) / populaţia totală x 1000 
Rata migraţiei = (număr stabiliri de domiciliu – număr plecări) / populaţia totală x 1000 
Ponderea angajaţilor în sănătate şi asistenţă socială = numărul angajaţilor în sănătate şi 
asistenţă socială / populaţia totală x 1000 
Ponderea elevilor = numărul copiilor înscrişi la şcoală şi la grădiniţă / populaţia totală x 1000 Se
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Rata elevi / profesori = numărul elevilor / numărul cadrelor didactice 
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Figura 5.6 Clasificarea comunelor din jud. Cluj după nivelul de dezvoltare, folosind cele două seturi de 
indicatori de dezvoltare 

 
CDC poate lua valori între 0 şi 1; comuna cea mai dezvoltată are cea mai mare 

valoare al coeficientului complex de dezvoltare. Majoritatea comunelor din judeţul Cluj au 
CDC-uriile între 0,2 şi 0,5, ceea ce arată un nivel scăzut de dezvoltare. Cele mai dezvoltate 
comune sunt cele situate în vecinătatea municipiilor Cluj-Napoca şi Turda. 

Subcapitolul 5.4 prezintă rezultatele unei cercetări empirice realizate în 13 comune 
din judeţul Cluj , în perioada februarie-iunie 2007, pentru a identifica factorii care facilitează 
obţinerea unor locuri de muncă salariate şi dezvoltarea antreprenoriatul rural, precum şi 
barierele în calea dezvoltării IMM-urilor rurale. Au fost realizate interviuri cu persoane în 
căutare de loc de muncă, fermieri, salariaţi şi întreprinzători din comunele selectate. 

Factorii care cresc probabilitatea de angajare sunt: nivelul educaţional, calificarea 
profesională, locuri de muncă anterioare şi permis de conducere. 

Factorii care cresc incidenţa spiritului antreprenorial includ: nivelul educaţional, 
calificarea profesională, dorinţa de recalificare, experienţă în muncă (atât în ţară cât şi în 
străinătate), cunoştinţe de limbi străine, permis de conducere, autovehicul şi telefon mobil în 
posesie. Practicarea agriculturii în familie are o influenţă pozitivă, dar acest factor 
diferenţiază în primul rând proprietarii de pământ (persoanele mai înstărite cu un anumit 
capital) de cei foarte săraci. Persoanele care au un loc de muncă sunt mai dornici să se 
lanseze într-o afacere, ceea ce demonstrează importanţa siguranţei financiare. 

Au fost amintite următoarele motive pentru care nu vor să pornească o afacere 
(factori demotivanţi): lipsa de bani, birocraţia excesivă, faptul că nu ştiu ce ar putea să facă, 
se consideră o responsabilitate prea mare, vârsta înaintată şi faptul că nu ar avea cine să 
continue activitatea, copiii nelocuind în localitate. Aceste concluzii sunt susţinute de 
rezultatele cercetărilor anterioare, aşa cum reiese din literatura studiată. 

Impactul aderării la UE asupra agriculturii şi ocupării agricole a fost studiată printr-o 
cercetare empirică realizată în două faze, prezentată în subcapitolul 5.5. În iulie-august 2005 
au fost intervievaţi un număr de 11 fermieri şi patru experţi, iar în ianuarie-februarie 2009 un 
număr de 43 fermieri şi cinci experţi din judeţul Cluj. Aderarea la UE a fost considerată o 
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ameninţare pentru gospodăriile de semi-subzistenţă atât înainte, cât şi după aderarea la UE, 
din motivul că acestea nu pot îndeplini cerinţele UE. Pe de altă parte, aderearea la UE a fost 
văzută ca o oportunitate pentru fermele comerciale. 

Aderarea la UE va avea ca efect scăderea ocupării agricole din judeţul Cluj, deoarece 
numărul gospodăriilor de semi-subzistenţă va scădea, iar fermele comerciale vor fi mai 
mecanizate şi vor folosi mai eficient forţa de muncă. Numărul lucrătorilor cu program parţial 
nu se va schimba, oamenii vor continua să lucreze pământul pentru completarea veniturilor  
gospodăriei. Vârstnicii şi proprietarii de teren din oraş vor folosi în continuare sezonieri, de 
aceea s-a considerat că numărul sezonierilor nu este influenţată de PAC. Numărul tinerilor 
ocupaţi în agricultură va scădea, din cauza veniturilor mici şi deoarece este nevoie atât de 
pasiune, cât şi de sprijin familial (pământ, echipamente) pentru a construi o fermă. 

La doi ani după aderarea la UE, fermierii intervievaţi s-au confruntat deja cu 
probleme legate de integrarea în UE. Multe gospodării nu se califică pentru SAPS din cauza 
dimensiunii şi a structurii terenului agricol, sau pentru că nu se poate demonstra cu acte 
proprietatea asupra pământului. Fermierii au înşirat o serie de măsuri care ar putea creşte 
eficienţa utilizării fondurilor UE, cum ar fi: reducerea birocraţiei, descentralizarea 
procedurilor (administrare pe plan local), simplificarea administrării proiectelor de dezvoltare 
rurală, profesionalizarea angajaţilor agenţiilor de plăţi, efectuarea la timp a plăţilor, reguli şi 
proceduri coerente şi stabile. 

Subcapitolul 5.6 prezintă o cercetare empirică realizată în martie–iunie 2009, 
orientată către identificarea problemelor ocupării forţei de muncă din mediul rural, a 
factorilor de influenţă, şi a activităţilor economice care ar putea crea noi locuri de muncă în 
mediul rural. Au fost aplicate 33 chestionare şi s-au organizat 2 focus grupuri cu 8 invitaţi, 
astfel obţinându-se informaţii de la persoane cu un background foarte diferit (cercetători, 
cadre universitare, reprezentanţi ai unor instituţii publice, primari de comune, întreprinzători 
şi fermieri). 

Respondenţii au identificat o gamă largă de activităţi economice, care pot contribui la 
crearea de locuri de muncă în mediul rural. Activităţile considerate tradiţional rurale au fost 
menţionate în combinaţie cu activităţi cu o valoare adăugată mai ridicată, care deocamdată nu 
sunt suficient de dezvoltate, cum ar fi procesarea produselor agricole, apicultura, cultivarea 
plantelor medicinale, pescuitul şi procesarea produselor din peşte, precum şi agricultura 
ecologică. In zona de munte silvicultura, procesarea lemnului, precum şi colectarea şi 
procesarea fructelor de pădure au fost considerate activităţi care pot genera locuri de muncă. 

Industria prelucrătoare se poate stabili doar în zonele rurale cu o infrastructură fizică 
mai dezvoltată. 

S-a considerat că serviciile au mare poenţial de dezvoltare în mediul rural din judeţul 
Cluj. Activităţi care pot crea locuri de muncă în mediul rural sunt: consultanţa agricolă, 
serviciile agricole, serviciile către populaţie şi turismul rural. Ca activitate inovativă a fost 
amintită înfiinţarea unor centre de formare în mediul rural. 

Măsurile propuse pentru îmbunătăţirea situaţiei ocupaţionale în mediul rural sunt 
orientate către eliminarea problemelor şi barierelor identificate. Cele mai importante măsuri 
sunt: investiţie în sistemul de educaţie rural la toate nivelele, modernizarea satelor, sprijinirea 
modernizării agriculturii, sprijinirea dezvoltării întreprinderilor ne-agricole în mediul rural şi 
oferirea de facilităţi pentru întreprinderi rurale, reducerea birocraţiei la toate nivelele, precum 
şi o politică naţională de dezvoltare rurală coerentă, articulată şi stabilă, care ajută în 
planificarea strategiilor de investiţii. 
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Capitolul 6. Viitorul forţei de muncă rurale: orientarea 
profesională a tineretului rural 

 
Pentru a studia orientarea profesională a tinerilor din mediul rural s-a realizat o 

cercetare empirică. În februarie-iunie 2007 au fost completate chestionare de către 342 elevi 
din clasele a 8-a din 27 şcoli a 19 comune (25,33% din totalul comunelor) din judeţul Cluj. 
Comunele au fost selectate folosind criterii ca localizarea geografică, distanţa de la Cluj-
Napoca, accesibilitatea rutieră şi pe cale ferată, mărimea şi structura de vârstă a populaţiei, 
precum şi nivelul de dezvoltare al comunei (măsurat cu CDC). Toţi elevii claselor a 8-a 
prezenţi la şcoală (în total 339 de elevi, dintre care 170 de fete şi 169 de băieţi) au completat 
chestionarul, procesul de completare fiind supravegheat de un operator (în cele mai multe 
cazuri operatorul fiind autorul tezei de doctorat). 

Majoritatea elevilor se simt încurajaţi de părinţi să-şi continue studiile. 59,6% doresc 
să meargă la liceu, 21,2% la şcoală profesională şi 8,6% nu continuă şcoala după absolvirea 
clasei a 8-a. Factorii principali care influenţeză decizia de continuare a studiilor sunt: 
– genul: fetele optează într-o pondere mai mare pentru liceu decât băieţii; 
– rezultatele şcolare: cei care au rezultate şcolare bune aleg într-o pondere mai mare să-şi 

continue studiile şi să meargă la liceu; 
– atitudinea părinţilor (favorabilă sau nefavorabilă) faţă de continuarea studiilor; 
– educaţia părinţilor: elevii cu părinţi cu nivel de educaţie mai ridicat aleg într-o pondere 

mai mare să-şi continue studiile şi să meargă la liceu; 
Majoritatea tinerilor doresc să lucreze în servicii şi doar trei respondenţi vor să 

lucreze în agricultură ceea ce reprezintă un procent foarte scăzut (0,9%) faţă de situaţia 
actuală, când 77,9% dintre familiile elevilor practică agricultura şi în 29,5% dintre familii 
agricultura este principala sursă de venit pentru ambii părinţi. Acest rezultat susţine opinia 
fermierilor şi experţilor prezentate în subcapitolul 5.5, conform căreia numărul tinerilor 
lucrători în agricultură va descreşte. Există diferenţe clare de gen în ceea ce priveşte 
orientarea profesională, doar puţine meserii sunt alese atât de fete, cât şi de băieţi (ospătar, 
bucătar şi medic). 

Peste 50% din elevii din mediul rural al judeţului Cluj doresc să lucreze la Cluj-
Napoca, 20% în străinătate şi doar 6,2% în localitatea lor de origine. În această privinţă nu 
sunt diferenţe semnificative dintre băieţi şi fete; rezultatele arată că băieţii par să fie mai 
dornici decât fetele să lucreze în localitatea de origine sau în străinătate, iar fetele optează 
într-o pondere puţin mai mare pentru locuri de muncă din Cluj-Napoca şi Bucureşti. 

La întrebarea dacă tinerii din mediul rural vor rămâne sau nu în localitatea de origine, 
putem răspunde în felul următor: aproximativ 44,0% dintre tineri ar putea rămâne şi să facă 
naveta la locul de muncă ales, iar 44,5% probabil se vor muta. În cazul celorlalţi, răspunsul 
nu se poate prevede din opţiunile făcute: distanţa dintre localitatea de origine şi localitatea 
unde doresc să lucreze este destul de mare, dar naveta zilnică ar putea să fie o opţiune viabilă 
dacă infrastructura de transport se va îmbunătăţi. 
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Capitolul 7. Ocuparea forţei de muncă într-o comună “aproape 
îndepărtată”. Studiu de caz: comuna Mociu 

 
Mociu, comuna studiată în detaliu în acest captiol, este un caz interesant pentru 

ocuparea forţei de muncă rurale din diverse motive. În primul rând pentru că este o comună 
cu nivel scăzut de dezvoltare, aşa cum reiese din calculul coeficientului de dezvoltare 
complex CDC din subcapitolul 5.3. Infrastructura fizică nu este dezvoltată, cu excepţia 
drumurilor comunale şi judeţene modernizate recent. Nu există cale ferată, nici gaz natural, 
doi factori consideraţi esenţiali pentru dezvoltarea industrială. În al doilea rând, Mociu este 
situat la limita “îndepărtării”; din localităţile aparţinătoare comunei se poate ajunge cu 
maşina în aproximativ 40-60 minute la Cluj-Napoca, cea mai apropiată localitate din comună 
fiind situată la 35 km distanţă şi cea mai îndepărtată la 52 km. În al treilea rând, comuna 
Mociu este interesantă şi datorită istoriei din ultimii 50 de ani. La mijlocul secolului XX, 
Mociu a fost un centru important cu funcţii economice şi sociale pentru populaţia unei zone 
mai mari, şi avea şanse reale de a deveni oraş. Cu trecerea timpului, produsele tradiţionale au 
fost înlocuite de producţia industrială de masă, meseriile tradiţionale au dispărut, populaţia a 
scăzut cu 39% şi multe instituţii s-au mutat. Dar, ca o moştenire a trecutului, în Mociu sunt 
încă mai multe servicii prezente decât în alte comune de mărime similar. Spre sfârşitul 
cercetării de teren realizate în perioada februarie-august 2009 a devenit clar, că în Mociu nu 
sunt resurse “speciale” pe care ar putea fi bazată o strategie de diversificare ocupaţională, 
deci soluţiile care aduc rezultate la Mociu pot fi aplicate şi în alte zone rurale din România, 
ceea ce face ca Mociu să fie un caz nu numai interesant, dar şi reprezentativ. 

Analiza statistică a datelor culese de la un eşantion de 141 gospodării (cu 323 
persoane) extrase din Registrul Agricol al comunei Mociu relevă faptul că agricultura se 
practică pe o scală largă şi reprezintă o sursă importantă de venit. Totuşi, doar în jur de 9.6% 
a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 de ani) din eşantion sunt “fermieri consacraţi”. O 
treime din populaţie sunt pensionari, majoritatea lor practică agricultura, dar după 
“dispariţia” acestei generaţii numărul ocupaţilor în agricultură va scădea. Angajaţii reprezintă 
19,2% a populaţiei în vârstă de muncă şi doar 35,5% din angajaţi lucrează pe plan local, ceea 
ce înseamnă că naveta la oraş este văzută ca şi o oportunitate de ocupare, chiar dacă costul 
navetei la Cluj-Napoca (în timp şi în bani) este considerabil. Factorii cu influenţă pozitivă 
asupra statutului de “angajat” sunt nivelul de educaţie, şi, într-o măsură mai mică, numărul 
persoanelor din gospodărie. Influenţa genului este negativă, ceea ce înseamnă că femeile au 
statut de “angajat” într-o mai mică pondere decât bărbaţii. Naveta este de asemenea pozitiv 
influenţată de nivelul educaţional şi negativ de gen, arătând că puţine femei fac naveta. 

Mociu are lideri locali activi, preocupaţi de strângerea de fonduri pentru comunitate. 
Comuna Mociu este membru fondator în Asociaţia Microregională Câmpia Transilvaniei, o 
asociaţie înregistrată în anul 2007, formată din nouă comune: Căianu, Cămăraşu, Cătina, 
Cojocna, Geaca, Mociu, Palatca, Suatu şi Ţaga. Aceeaşi comune au primit finanţare la 
sfârşitul anului 2009 pentru a constitui un Grup de Acţiune Locală (GAL) pentru programul 
LEADER. În perioada 2008-2009, Consiliul Local Mociu a fost partener în mai multe 
proiecte iniţiate de ONG-uri: două proiecte de formare profesională, un proiect pentru 
obţinerea de acte de identitate şi proprietate pentru populaţia de etnie romă, şi un proiect 
pentru crearea de servicii de sănătate mintală. În iulie 2009, comuna Mociu a depus o cerere 
de finanţare pentru un proiect integrat (extindere sistem de apă şi canalizare, modernizare 
drum şi renovare cămin cultural) pentru FEADR - Măsura 322. De asemenea, Mociu a 
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format parteneriate publice cu comunele învecinate în vederea dezvoltării infrastructurii şi a 
dezvoltării de diverse activităţi culturale şi sociale, dar aceste proiecte sunt deocamdată în 
aşteptarea unor noi oportunităţi de finanţare. Aceste demersuri sunt foarte importante, 
deoarece o infrastructură dezvoltată poate crea premisele diversificării economice, iar 
activităţile socio-culturale cresc atractivitatea comunei pentru locuitorii săi. 

În opinia localnicilor următorele activităţi economice ar putea crea locuri de muncă în 
comună: creşterea animalelor, apicultura, piscicultura, agricultura “profesională” (în 
asociaţii), prelucrarea produselor agricole, comerţul cu amănuntul, sectorul bancar, ateliere 
de croitorie şi de reparaţii (unelte, maşini), precum şi industria textilă. Pentru dezvoltarea 
acestor activităţi, mai ales a celor care necesită investiţii mai mari, se aşteaptă apariţia unor 
întreprinzători din afara comunei. 



 31

Concluzii 
 
Teza de doctorat analizează situaţia şi problemele specifice ale ocupării forţei de 

muncă rurale din România şi judeţul Cluj, precum şi factorii principali de influenţă asupra 
acesteia în perioada pre- şi post-aderare la UE. De asemenea, teza formulează câteva ipoteze 
asupra evoluţiei viitoare a ocupării forţei de muncă rurale. 

 
Pe baza studiului literaturii şi a cercetărilor empirice prezentate în teză, putem 

răspunde la întrebările de cercetare formulate la început. 
 

1. Care sunt problemele specifice ale ocupării forţei de muncă rurale (în opoziţie cu 
ocuparea forţei de muncă urbane) în România şi în judeţul Cluj? 

 
Răspuns: Literatura de specialitate prezentată în subcapitolul 1.4 enumeră 

problemele specifice ale ocupării forţei de muncă rurale, aşa cum ele sunt văzute de mai 
mulţi autori din toată lumea. Capitolul 2 arată că multe dintre problemele identificate în 
literatura internaţională se regăsesc şi în România, unele chiar într-o formă mai gravă. 
Cercetarea empirică din Capitolul 5 relevă problemele ocupării rurale din judeţul Cluj. Din 
toate aceste rezultate putem concluziona că principale probleme ale ocupării forţei de muncă 
rurale în România şi în judeţul Cluj sunt următoarele: 
– nivel educaţional mai redus şi acces la educaţie mai scăzut în mediul rural decât în 

mediul urban; 
– oportunităţi limitate de muncă în afara agriculturii; 
– preponderenţa ocupării pe cont propriu şi a întreprinderilor mici; 
– rată de activitate mai scăzută a populaţiei în vârstă de muncă în mediul rural al judeţului 

Cluj (conform datelor din recensămintele din 1992 şi 2002); 
– incidenţa mai mare a activităţii cu program parţial de lucru; 
– venituri mai scăzute în mediul rural decât în mediul urban (ceea ce implică o motivaţie 

mai scăzută de a lucra); 
– nivel mai scăzut al activităţii antreprenoriale; 
– infrastructura fizică neadecvată (drumuri, apă, canalizare, telefon, internet); 
– nivel de dezvoltare scăzut al serviciilor; 
– migraţia tinerilor din rural în urban şi migraţia din urban în rural a vârstnicilor şi a 

persoanelor sărace. 
 
2. Care sunt factorii principali de influenţă ai ocupării rurale? 

 
Răspuns: Factorii de locaţie, mărimea şi structura demografică a populaţiei, nivelul 

de educaţie şi deprinderi, infrastructura şi proprietatea asupra pământului sunt factorii 
principal care influenţează ocuparea forţei de muncă rurale. 

Factorii de locaţie: din analiza tipologiilor spaţiului rural din capitolele 1 şi 2 reiese 
că diferite zone rurale se confruntă cu probleme diferite de ocupare. În zonele rurale 
integrate, peri-urbane ponderea ocupării în sectorul secundar şi terţiar este mult mai înaltă şi 
naveta la oraş este preponderentă. Zonele rurale mai îndepărtate sunt mai puţin conectate la 
economia urbană şi ocuparea agricolă este preponderentă. Diferenţele geografice înseamnă şi 
resurse diferite şi potenţial de dezvoltare diferit, având un impact evident asupra deciziilor 
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investiţionale ale populaţiei şi asupra ocupării forţei de muncă. Clasificarea comunelor din 
judeţul Cluj (capitolul 5) ne ajută să înţelegem diferenţele teritoriale ale dezvoltării. 
Cercetarea empirică de asemenea subliniază importanţa factorului de locaţie. 

Vârstă şi gen: din analiza literaturii de specialitate (capitolele 1 şi 2) putem 
concluziona că vârsta şi genul sunt factori importanţi ai ocupării. Datele statistice prezentate 
în subcapitolul 4.4 demonstrează că persoanele în grupa de vârstă între 35-54 de ani au cea 
mai înaltă rată de activitate şi cea mai scăzută rată de şomaj în mediul rural atât la nivel 
naţional, cât şi la nivelul Regiunii Nord-Vest. Din capitolul 5 reiese că vârsta şi genul 
influenţează statutul ocupaţional al populaţiei rurale din judeţul Cluj. 

Analiza statistică (regresie Probit) din capitolul 7 ne arată că genul are o influenţă 
asupra statutului de “angajat” şi asupra navetei în comuna Mociu (nivel de significanţă 10%), 
ceea ce înseamnă că femeile lucrează ca angajate şi fac naveta într-o pondere mai mică decât 
bărbaţii. 

Educaţie şi deprinderi: reiese din analiza literaturii de specialitate şi este confirmată 
de date statistice că educaţia este una dintre cei mai importanţi componenţi ai angajabilităţii 
populaţiei rurale. În regiunile rurale cu nivel educaţional mai ridicat rata de activitate a 
populaţiei este mai înaltă. Pregătirea şcolară se asociază pozitiv şi semnificativ cu ocuparea 
rurală ne-agricolă. Persoanele cu nivel de educaţie mai scăzut se confruntă cu dificultăţi mai 
mari în găsirea unui loc de muncă şi câştigă mai puţin decât persoanele mai bine educate, iar 
probabilitatea ca să se afle printre săraci este mai mare. Politicile de ocupare (capitolul 3) 
recunosc importanţa educaţiei şi a deprinderilor; a treia prioritate de ocupare din Strategia 
Lisabona revizuită este “creşterea investiţiei în capitalul uman prin educaţie şi deprinderi mai 
bune”. Politicile de ocupare din România acordă de asemenea o importanţă deosebită 
educaţiei şi formării profesionale. Din analiza econometrică a datelor colectate prin cercatare 
empirică în judeţul Cluj (capitolul 6) şi Mociu (capitolul 7) rezultă că nivelul educaţional 
influenţează seminificativ statutul ocupaţional al populaţiei rurale. 

Infrastructura: este unanim acceptată că lipsa infrastructurii fizice prezintă un 
obstacol pentru creşterea ocupării, totuşi, infrastructura dezvoltată nu este o condiţie 
suficientă pentru creşterea nivelului ocupării populaţiei rurale. Infrastructura poate influenţa 
performanţa economiei rurale prin: extinderea ariei de folosinţă a resurselor existente 
(muncă, capital etc.), atragerea de resurse adiţionale, creşterea productivităţii, apropierea 
pieţelor urbane şi facilitarea navetei la locurile de muncă urbane. Nivelul scăzut al dezvoltării 
infrastructurii a fost identificat şi în cercetarea empirică ca un obstacol major al ocupării 
salarizate şi a creării de noi locuri de muncă (capitolele 5 şi 7). 

Proprietatea asupra pământului: din literatura de specialitate aflăm că gospodăriile 
care deţin mai mult teren agricol şi mai multe animale au mai puţine preocupări ne-agricole, 
deoarece fermele mai bine dezvoltate aduc venituri mai mari şi nevoia de diversificare scade, 
iar lipsa pământului împinge gospodăriile către ocupaţii ne-agricole. Retrocedarea 
proprietăţilor funciare în România a contribuit, pe lângă recesiunea economică, la faptul că 
agricultura a devenit după 1990 tampon ocupaţional. 

Faptul că proprietatea asupra pământului influenţează statutul ocupaţional şi 
antreprenoriatul rural a reieşit şi din cercetarea empirică (capitolele 5 şi 6), rezultatele 
sugerând că proprietarii de pământ sunt mai înclinaţi spre a se lansa într-o afacere proprie, 
deoarece pământul este văzut ca un factor atenuator de risc. Relaţia dintre statutul 
ocupaţional şi proprietatea asupra pământului nu a putut fi demonstrat statistic. 
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3. Ce planuri de carieră au tinerii din mediul rural? 
 
Răspuns: Tinerii din mediul rural se orientează către locuri de muncă în sectorul 

serviciilor din mediul urban. 
Atât analiza literaturii de specialitate (capitolele 1 şi 2), cât şi datele statistice oficiale 

(capitolul 4) sugerează că tinerii pleacă din mediul rural şi agricultura se practică în special 
de persoanele mai în vârstă. Cercetarea empirică din judeţul Cluj (capitolele 5 şi 6) precum şi 
studiul de caz din Mociu (capitolul 7) relevă de asemenea că tinerii din mediul rural preferă 
să se mute şi să lucreze în oraşe. 

Planurile de carieră a tinerilor din mediul rural sunt extensiv studiate în capitolul 6, 
unde se prezintă rezultatele anchetei realizate în rândul elevilor din clasele a 8-a din mediul 
rural al judeţului Cluj. Rezultatele anchetei susţin pe deplin răspunsul formulat mai sus. 
Marea majoritate a elevilor (61,9% dintre respondenţi) doresc să lucreze în servicii şi doar 
trei persoane optează pentru agricultură. Numai 6,2% dintre elevi intenţionează să lucreze în 
localitatea de origine, 58,1% vor să lucreze la Cluj-Napoca (1,5% au ales ambele opţiuni); 
11,8% optează pentru alte oraşe din România şi 20,1% vor să plece la lucru în străinătate. 

 
4. Care vor fi principalele sectoare economice de ocupare rurală pe termen scurt şi 

mediu în România? 
 
Răspuns: Agricultura şi sectoarele conexe (procesarea produselor agricole şi 

serviciile agricole) vor rămâne sursa principală de ocupare pe termen scurt şi mediu în 
România. Serviciile către populaţie au potenţial de dezvoltare şi pot oferi surse alternative de 
ocupare în mediul rural. 

Din literatura de specialitate (capitolele 1 şi 2) reiese că ocuparea rurală în lume este 
preponderent agricolă (cu excepţia celor mai dezvoltate ţări) şi că dezvoltarea agriculturii 
poate stimula celelalte activităţi economice rurale: serviciile domestice, construcţiile, 
educaţia, procesarea şi comercializarea produselor agricole, respectiv industria prelucrătoare. 
Părerea generală este că nivelul ocupării în agricultură în România trebuie să scadă pentru a 
creşte productivitatea şi competitivitatea agriculturii. Pe de o altă parte aceiaşi autori susţin 
că agricultura va rămâne, pe termen mediu cel puţin, principala activitate economică în 
mediul rural. Agricultura nu poate fi o sursă de creştere a ocupării, dar forţa de muncă poate 
migra de la cultivarea plantelor către creşterea animalelor, prelucrarea produselor agricole şi 
alte activităţi conexe agriculturii. (Dumitru et al., 2004; Davidovici and Davidovici, 2008; 
Dumbravă, 2007; Istudor, 2006; Lazăr et al., 2007; Otiman, 2008; Zahiu et al., 2008) 
Însumând propunerile mai multor autori ajungem la următoarea listă a activităţilor 
economice care pot avea succes în mediul rural românesc: agricultura (ferme comerciale 
competitive), silvicultura, distribuirea inputurilor agricole, procesarea alimentelor, industria 
prelucrătoare (textile, îmbrăcăminte, încălţăminte şi prelucrarea lemnului), agro-turismul şi 
meşteşugurile tradiţionale. Odată ce populaţia rurală va avea mai mulţi bani de cheltuit, va fi 
nevoie de mai multe servicii pentru populaţie (reparaţii de autovehicule şi de echipamente 
electronice, coafură, frizerie, etc.), care vor putea fi oferite de microîntreprinderi rurale. 

Cercetarea empirică din capitolul 5 a identificat câteva activităţi prin care agricultura 
şi serviciile conexe ar putea crea noi locuri de muncă în mediul rural din judeţul Cluj: 
– înfiinţarea de grupuri de producători pentru cultivarea plantelor şi creşterea animalelor; 
– procesarea produselor agricole; 
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– cultivarea plantelor medicinale; 
– colectarea şi procesarea fructelor de pădure (mai ales în zonele de munte); 
– agricultura ecologică;  
– serviciile agricole (consultanţă, asigurarea de inputuri, marketingul şi comercializarea  

produselor).  
Nivelul de dezvoltare al serviciilor este mai scăzut în mediul rural decât în mediul 

urban. Asigurarea serviciilor şi populaţia sunt interconectate: serviciile susţin oamenii şi 
oamenii susţin serviciile. Sectorul serviciilor este văzut de mai mulţi autori ca sectorul în care 
pot fi create noi locuri de muncă în mediul rural. În prezent în zonele rurale îndepărtate 
lipsesc şi serviciile de bază din cauza cererii scăzute, sau ele există doar în “economia 
informală”; împreună cu creşterea cererii, aceste servicii se pot “legaliza”.  

Datele statistice prezentate în capitolul 4 arată că ponderea populaţiei ocupate în 
sectorul serviciilor în mediul rural era de doar 18,6% (media pe ţară) în anul 2008, mult sub 
valoarea din mediul urban (57,5%), în timp ce lipsa serviciilor a fost identificată de 
cercetările empirice din judeţul Cluj (capitolul 5) ca o problemă majoră, din cauza căreia 
forţa de muncă educată consideră inatractive localităţile rurale. Din cercetările empirice 
reiese că, pe lângă agricultură şi activităţile conexe, sectorul serviciilor este considerat 
sectorul în care pot fi create locuri de muncă în mediul rural, activităţile cele mai frecvent 
amintite fiind: 
– servicii către populaţie (coafură, frizerie, croitorie, reparaţii pantofi etc.); 
– turism şi agroturism; 
– restaurante care oferă mâncare tradiţională specifică zonei; 
– servicii financiar-bancare; 
– servicii de contabilitate; 
– comerţul cu amânuntul. 

Au fost amintite şi câteva idei mai inovative pentru mediul rural din judeţul Cluj, cum 
ar fi centrele de formare, call center-urile şi centrele de cercetare. 

Rezultatele din capitolul 6 subliniază importanţa serviciilor, acesta fiind sectorul unde 
cei mai mulţi dintre tineri ar dori să lucreze. 

Putem conclude că dezvoltarea serviciilor rurale este pe de o parte o sarcină 
importantă pentru a asigura bunăstarea populaţiei rurale, iar pe de o altă parte este o 
oportunitate pentru crearea de locuri de muncă rurale. Cea mai importantă condiţie pentru 
dezvoltarea serviciilor este ca veniturile rurale să crească (astfel va creşte cererea pentru 
servicii) şi ca tinerii să rămână în mediul rural. 

 
5. Ce impact are aderarea la UE asupra ocupării forţei de muncă rurale din 

România şi din judeţul Cluj? 
 
Răspuns: Aderarea la UE a României are ca impact reducerea ocupării agricole. Prin 

absorpţia totală şi eficientă a Fondurilor de Coeziune şi de Dezvoltare Rurală, pot fi create 
premisele creşterii şi diversificării ocupării forţei de muncă rurale. 

Impactul fondurilor UE asupra dezvoltării ruralului românesc a fost subiectul mai 
multor studii (prezentate în capitolul 2), care scot în evidenţă atât aspectele pozitive, cât şi 
problemele ridicate de implementarea politicilor europene agricole şi de dezvoltare rurală. De 
la proiectele de dezvoltare a infrastructurii rurale se aşteaptă crearea unor locuri de muncă 
temporare în domeniul construcţiilor, iar menţinerea şi administrarea infrastructurii nou 
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create poate oferi locuri de muncă permanente. Absorpţia fondurilor UE este văzută ca o 
oportunitate pentru dezvoltarea agriculturii şi a ruralului românesc, prin creşterea producţiei, 
a veniturilor şi a ocupării. 

Cercetarea empirică (capitolul 5) relevă faptul că numărul total al lucrătorilor agricoli 
va scădea, deoarece multe ferme de semi-subzistenţă vor dispărea (din cauza îmbătrânirii şi a 
dificultăţilor de a îndeplini criteriile pentru obţinerea fondurilor UE) şi fermele comerciale 
mari vor înlocui forţa manuală cu maşini agricole. Atât fermierii, cât şi experţii consideră că 
aderarea la UE va avea ca rezultat consolidarea şi modernizarea fermelor. 

Rezultatele cercetării empirice arată de asemenea că fondurile UE sunt esenţiale 
pentru modernizarea spaţiului rural în judeţul Cluj (infrastructura fizică, socială şi culturală) 
şi a agriculturii (echipamente, tehnologii), toate acestea fiind factori importanţi ai creşterii 
ocupării rurale. În fiecare comună ar trebui să fie în cadrul administraţiei publice persoane 
familiarizate cu procesul de finanţare (de la accesarea fondurilor până la implementarea şi 
raportarea proiectelor), care să se ocupe în principal de proiectele de dezvoltare rurală. 

 
Într-un mediu în permanentă schimbare şi pe timpul unei crize economice globale  

este dificil a face orice previziune despre evoluţia ocupării forţei de muncă rurale. Se 
întrevâd totuşi câteva tendinţe, care probabil vor continua până în anul 2013 (ultimul an din 
actuala perioadă de programare al UE), cum ar fi: 
– îmbătrânirea populaţiei rurale se va intensifica, la care va contribui şi migraţia din urban 

în rural a populaţiei vârstnice; 
– mediul rural va pierde din populaţia tânără; 
– tinerii din rural vor migra atât spre mediul urban, cât şi în străinătate; 
– ocuparea agricolă va urma un trend descrescător, deoarece criza economică nu poate face 

din agricultură un “tampon ocupaţional”, aşa cum s-a întâmplat în anii 1990; 
– criza economică globală poate fi un obstacol pentru crearea de locuri de muncă ne-

agricole în mediul rural; 
– evoluţia navetismului va fi puternic influenţată de severitatea şi lungimea perioadei de 

criză economică. 
Putem afirma că cercetarea de doctorat a contribuit, prin clarificările teoretice şi 

metodologice aduse şi prin analiza datelor empirice, la o mai bună înţelegere a problematicii 
ocupării forţei de muncă din mediul rural din România şi în special în judeţul Cluj. 
Contribuţiile principale sunt următoarele: 
– o sinteză cuprinzătoare a literaturii de specialitate internaţioanle şi naţionale; 
– o sinteză a politicilor de ocupare din UE şi România; 
– o analiză secundară detaliată a indicatorilor de ocupare disponibile în publicaţii şi baze de 

date statistice oficiale; 
– o cercetare empirică complexă, care a oferit argumente pentru răspunsurile date la cele 

mai importante întrebări de cercetare. 
Cercetarea ar putea fi extinsă în următoarele direcţii: 

– extinderea cercetării empirice referitoare la impactul aderării la UE asupra agriculturii pe 
un eşantion reprezentativ mult mai mare, astfel încât concluziile bazate pe analiza 
calitativă să poată fi testate cu metode statistice; 

– caracterizarea situaţiei ocupării şi identificarea unor oportunităţi specifice de diversificare 
a ocupării pentru grupuri de comune omogene relativ la valoarea coeficientului complex 
de dezvoltare. 
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